SAMHÄLLSINFORMATION

Vårdö kommunkansli, tel. 47900
öppet måndag-fredag kl. 9-15
e-post info@vardo.ax
www.vardo.ax
Material till Wårdö Info:
llindfors@aland.net

Nr 4 årgång 33
Nästa nr kommer 3 maj stoppdag 25 april

ANNONSER
WÅRDÖ
INFO 2021

INFORMATION ANGÅENDE

KOMMUNINVÅNARE OCH
VÅRDÖFÖRENINGAR
0,-

Våren är på antågande och i samband med att det fina vädret
återvänder önskar säkert många påbörja rydjandet. Nedan
förklarar vi de olika varningarna som förekommer.

FÖRETAG OCH
SAMFUND I
VÅRDÖ SAMT
ÖVRIGA UTANFÖR VÅRDÖ:
♦ helsida 61,♦ halvsida 31,♦ ¼ sida &
mindre
21,♦ material efter
stoppdag + 21,-

ELDNING UTOMHUS

VÅRDÖ
KOMMUNFULLMÄKTIGE
sammanträder torsdagen den

8 april 2021 kl. 19.00
OBS! i skolans gymnastiksal.
Anders Englund,
kommunfullmäktiges ordf.

VARNING FÖR GRÄSBRAND
utfärdar Finlands Meteologiska Institut (FMI) . Varningen för
gräsbrand betyder en upplysning till allmänheten om att man
bör vidta stor försiktighet i samband med att man hanterar
öppen eld utomhus, således råder inget eldningsförbud men
största försiktighet ska iakttas.
VARNING FÖR SKOGSBRAND
utfärdar Landskapsalarmcentralen på Åland utgående från
uppgifter från FMI. När sådan varning är utfärdad råder enligt
Räddningsslagen för Åland (§31, 106/2016), eldningsförbud
utomhus.
TÄTBEBYGGT OMRÅDE
Inom tätbebyggt område råder ALLTID eldningsförbud, inom
räddningsområdet är det endast Godby som klassas som tätbebyggt område.
Vi vill påminna om att det alltid är förenat med risk att göra
upp öppen eld i naturen och att man alltid noggrant bör överväga om det verkligen är nödvändigt att elda.

PRENUMERATION
Via brev eller
e-post,
41,-/år
Via hemsidan
www.vardo.ax
ingen kostnad

UTGIVNING

SKOL- och BILDNINGSNÄMNDEN

Som regel
första postdagen varje
månad.
Finns även på
www.vardo.ax

ANSÖKAN OM BARNOMSORG/
FRITIDSHEMSVERKSAMHET
Behöver
ert barn

INFOREDAKTÖR
Lisbeth
Lindfors, tel.
0457 0537066

ANNONSMATERIAL
TILL
llindfors@
aland.net

barnomsorg eller
plats i kommunens fritidshemsverksamhet eller specialomsorgens fritidshem läsåret 2021-2022?

Ansökan lämnas in senast
torsd 1.4. 2021 till daghemmet,
skolan eller kommunkansliet
Mer info i marsmånads Wårdö Info

Väljer man ändå att göra upp eld bör man särskilt tänka på:
• Förbered Dig så att Du kan släcka en brand om den blir för
häftig eller går åt fel håll. Dra fram vattenslang, vattenbehållare, brandsläckare, ruskor innan Du börjar elda.
• Elda ALDRIG ensam.
• Tänk på förhand igenom hur man alarmerar brandkåren,
ring nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer
när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara.
• Om du väljer att elda, bränn små områden i gången. Börja
tidigt på våren och bränn de fläckar som torkat först.
• Elda helst då det är vindstilla. Vind ger elden mera syre
vilket gör att den sprids snabbare.
• Tänk på att gnistor kan antända närliggande områden.
• Undvik att elda nära byggnader och annan egendom, röj
undan torrt gräs och annat brännbart material invid dessa och
blöt, om möjligt, marken nära dessa innan eldningen påbörjas.
• Ha ordentligt med kläder, som skydd, och använd kläder
som inte är lättantändliga.

Kontrollera, flera gånger, efter Du slutat elda,
att allt har slocknat.
Avslutningsvis konstaterar vi också att det är
du som tänt brasan som är ansvarig för följderna.

Med önskan om en trygg och säker vår!
Räddningschef
Lennart Johansson
lennart.johansson@jomala.ax
tel. 329 132

Led. brandinspektör/-ingenjör
Thomas Mattsson
thomas.mattsson@jomala.ax
tel. 329 175

KONTAKTUPPGIFTER
VÅRDÖ KOMMUN

VÅRDÖ KOMMUN
BIBLIOTEK och KULTUR

www.vardo.ax
Anna Jansson
Elena Ferrante
Katrine Engberg
Kristina Ohlsson
Jørn Lier Horst
Bente Pedersen
Frida Skybäck
Ragnar Jonasson
Hans Rosenfeldt
Marianne Cedervall
Douglas Stuart
Karl Ove Kanusgård
Carin Hjulström
Karin Collins
Emma Hamberg

KOMMUNKANSLI

tel. 47900
tf kommundir. Kristoffer Barkar 47990
e-post: kristoffer.barkar@vardo.ax
Måndag - fredag kl. 9-15
e-post: info@vardo.ax
adress: Vårdöbyvägen 11, 22550 VÅRDÖ

Galgbergets väktare
De vuxnas lögnaktiga liv
Glasvinge
Stormvakt
Illvilja
Del 16-18 i Aurora-serien
Bokskåpets hemlighet
Snöblind
Vargasommar
Dö för vårt syndiga släkte
Shuggie Bain
Morgonstjärnan
Knappt en droppe blod
Nära till natten
Je m’appelle Agneta

BIBLIOTEK

tel. 47970
Vik. bibliotekarie Hannamari Ruohonen
Öppet tisd. och torsd. kl. 13-16.30 och 18-20
e-post: biblioteket@vardo.ax

BYGGNADSKANSLI
Byggnadsinsp. tel. 47920, 0457 3430 527
OBS! Måndagar kl. 9-15
e-post: fredrik.packalen@vardo.ax
Kommunalteknik: för mer information,
kontakta kommunkansli
tel. 47900

Kom och hämta din egen

från biblioteket för att
delta i utlottningen av
hemliga priser! På köpet
hittar du motionsglädje
till både soliga och skuggiga vårdagar.
Tävlingstid till 30.4.2021.

CENTRALKÖK

tel. 47980
Kock Minna Pomrén-Andersson
e-post: centralkoket@vardo.ax

DAGHEMMET SOLBACKEN
OCH FRITIDSHEM
tel. 47940

LILLA UTSTÄLLNINGEN
Har du något du samlar på - en egen fin samling där
hemma? Så roligt – nu har du möjlighet att visa upp din
samling i en fin glasmonter bakom lånedisken!

eller 0457 3456 368
Föreståndare Marie Lundell
e-post: marie.lundell@vardo.ax

Boka in din månad
genom att kontakta biblioteket
via Messenger/per telefon/kom in när vi har öppet.

FASTIGHETSSKÖTSEL
Fastighetsskötare

APRIL MÅNADS LILLA UTSTÄLLNING

tel. 040 5946 705

SKOLA

tel. 47960
Föreståndare Annika Karlsson
e-post: annika.karlsson@vardo.ax

SOCIALKANSLI / KST tel. 532 800
Socialkansliet uppgår från och
med 1.1.2021 i Kommunernas
socialtjänst ”KST” se separat annons sid 7.

Kom ihåg restriktionerna som gäller.
I skrivande stund får max 10 personer vistas i samma utrymme. Munskydd ska användas om man har fyllt 15 år. Håll passligt
avstånd! Bara att orka en liten stund till!

Välkommen
till ditt bibliotek!

STRÖMSGÅRDEN
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tel. 47950
Äldreomsorgsledare Victoria Nylund
e-post: aldreomsorg@vardo.ax
tel. 0457 3456 175

Månadens hållbarhetsutmaning
tillsammans med

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

Ha minst en axgan-dag i veckan
Då råvarorna i huvudsak är åländska

På byggnadstekniska nämndens sammanträde
29.3.2021 beviljades följande bygglov:
- nybyggnad av strandbastu på Strandhälla
2:18 på Simskäla.
- nybyggnad av garage på Hallonbacken 2:31
i Mickelsö.
- nybyggnad av sovstuga / strandbastu och
båthus på Backen 3:11 i Listersby.
- nybyggnad av båthus på Björkvik 1:116
i Sandö
- tillbyggnad av byggnad för sjöräddningsverksamhet på del av Fiskehamnen 2:66
i Hummelvik Grundsunda
Byggnadstekniska nämndens följande möte
hålls måndagen den 19 april 2021.

Gå på en promenad och plocka
skräp under en halvtimme
Gå längst en väg, en strand eller en stig

Ha en hylla i kylskåpet med mat som
håller på att bli gammal
Först när hyllan är tom så köps ny mat
#skärgårdsambassadör
W W W . S K AR G A R D E N . A X
INFO@SKARGARDEN.AX

Med reservation pga. givna Corona restriktioner.

Handlingar till ärenden som skall behandlas
på mötet skall vara byggnadstekniska nämnden tillhanda senast måndag 12 april 2021.

Vi arbetar för ditt skärgårdsföretagande!

Byggnadsinspektionen har öppet
MÅNDAGAR kl. 8-15, tel. 47920

På kommunens hemsida www.vardo.ax
kan ni, en dag i veckan, få se vad vi
kommunanställda jobbar med

För ärenden rörande vatten och
avlopp, avfall och annat som rör
kommunalteknik, kontakta
kommunkansliet, tel. 018-47900,
för närmare information.

via livestream.
Först ut och testpilot är kansliet så titta på
oss på skärtorsdagen 2021 kl. 9-15.
Skicka gärna feedback
till info@vardo.ax.

AVFALLSHANTERINGEN

ÅTERVINNINGSCENTRALEN

FÖR

ÄNGÖ, BUSSÖ, BERGÖ

I LISTERSBY
HAR ÖPPET 1.4-30.9

Stort blandavfall och farligt avfall
förs till Ålands Renhållning i Norrböle,
öppet vardagar kl. 7.00-16.00

måndagar kl. 18-20
samt månadens

Ange att ni äger en fastighet på
Ängö, Bussö eller Bergö.

sista helgfria lördag
(24.4.2021) kl. 11-13
ÅVC skötare tel. 041 444 2444
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Ett ”fullt bilsläp” eller ca. 1 m3 är kostnadsfritt.

BIDRAG OCH UNDERSTÖD

Till alla bybor i Simskäla ett varmt tack
för gåvan till min 90 års dag, som
glatt mig med hälsningar och vackra kort
vill jag tacka ödmjukt och
önskar Guds välsignelse.

(blankett på nästa sida)

Kommunstyrelsen har den 30 januari 2019,
§ 6, beslutat om ett nytt system för att fördela bidrag till föreningar och lokal verksamhet. Syftet med det nya systemet finns
beskrivet i ovan nämnda paragraf.

Rut Lundell

Totalt fördelas 2021:
3 500 € på föreningslokaler,
3 500 € baserat på verksamhetsnivå,
2 000 € för föreningsverksamhet utanför
Vårdö för vårdöungdomar och
1 000 € f ör bidrag till evenemang (detta
bidrag betalas i efterhand).

LANTBRUKSKANSLIET
INFORMERAR
Gör din anmälan om överföring av
stödrättigheter redan nu!

Sista ansökningsdag är den 30.4.2021.

Under vårens stora ansökningsperiod i
maj-juni brukar antalet överföringar av
stödrättigheter vara omfattande och
tidskrävande. Med tanke på att det i vår
kommer att vara en person mindre på
lantbrukskansliet som tar emot telefonsamtal och kundbesök, finns det önskemål att den som redan i dag känner till
att man behöver anmäla överföring av
stödrättigheter, skulle ta itu med sin
anmälan redan nu.

Frågor besvaras av tf kommundirektör
Kristoffer Barkar tel. 47 990 eller mail
kristoffer.barkar@vardo.ax

Flowpark
startar
i år
säsongen
1:a maj

För överföring av stödrättigheter används
blankett 103B och överlåtarens 103A.
Överlåtarens 103A-blankett hittar överlåtaren i Viputjänsten medan blankett 103B
hittas på Livsmedelsverkets hemsida.
Blanketterna kan även fås från lantbrukskansliet.

Där behövs
som vanligt

personal
som är i
parken som

Kontakta alltid lantbrukskansliet på
förhand antingen per telefon 431540
ellere-post lena.clemes@finstrom.ax
innan du planerar att besöka kansliet.

instruktörer.
För att arbeta med detta krävs att man
genomgår en kurs gällande säkerhet
och övrigt när det gäller mottagandet av
kunder i parken.

Ansökan om årets jordbruksstöd
Den 27 april är det tänkt
att elektroniska stödansökan
öppnas i Viputjänsten.
Du som vet att du har basskiftesändringar som behöver
göras dvs grunda nya skiften,
dela på skiften eller sammanslå skiften – ta itu med dessa
ändringar innan du börjar
med din Huvudstödansökan

Denna kurs hålles 17 och 18 april
2021. Även de som tidigare arbetat i
parken måste genomgå kursen.
Ni anmäler er på mailen
info.aland@flowpark.fi
4

Information av Olof tel. 0457 3799 119.

2021
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MARTHANYHETER

Vårdö
Marthaförenings

MÖTE

Vårdö Marthaförening

hålls tisdagen den

har öppnat ett

13.4.2021 kl. 18.30

trivselkonto
för Strömsgårdens boende

hos Riitta Johansson.

dit man kan göra olika inbetalningar.
Pengarna går oavkortat till förmån för
de boende på Strömsgården.

Välkomna
-både nya och gamla medlemmar!

Meningen är att de boende får möjlighet till lite extra aktiviteter i form av
rekreation, kulturell verksamhet eller
något annat som förgyller vardagen
för dem. Något extra, som inte hör till
kommunens ansvarsområde.

Hej!
Under de senaste åren har intresset för
terrängcykling ökat markant både på Åland
och i vår närregion. Det ökande intresset för
cykling generellt och terrängcykling hör ihop
det den aktiva livsstil som dagens besökare
vill utöva även under sin semester. Idag
syns inte endast entusiasterna ute längs med
lederna utan allt fler barnfamiljer vill uppleva
skogen på två hjul.

En kondoleansadress är på gång
och den kommer att vara tillgänglig i
slutet av april. Det meddelas senare
var man kan köpa den.
Nina Åberg, närvårdare, som jobbar
på Strömsgården, uppmärksammar
eventuella önskemål och behov,
samt sköter det praktiska därefter.
Nina ingår i intressegruppen, som
ansvarar för skötseln av kontot.
Gruppen består av 4 personer, två
från marthorna och två utomstående
och den samlas vid behov eller två
gånger per år, vår och höst.

Nu finns det även ett intresse i turismbranschen lokalt att utveckla terrängcykling på
Åland, vilket vi på Visit Åland upplever som
positivt. Därav söker Visit Åland intressenter
med markområden som kunde upplåtas för
ändamålet, om möjligt gärna i närheten av
annan service för bästa ringeffekter. Här vill
Visit Åland samtidigt förtydliga att de åländska vandringsstigarna och -lederna inte är
ämnade/tillåtna för cykling i någon form.
Idag finns ett område i Kastelholm där intressenten inväntar ett besked om arrendering.
Utöver detta har två andra kommuner visat
ett första intresse.

Hoppas detta kontot är till belåtenhet
både för anhöriga och andra som vill
ge uppmuntran och visa sin uppskattning i form av en penninggåva till de
boende eller andra som vistas på
Strömsgården.

Som första steg önskar Visit Åland samla intressenter och sakkunniga för vidare planering och titta på olika finansieringsmöjligheter.
Ett dylikt projekt kräver en extern finansiering
via t.ex. Leader eller EU-programmen ERUF
eller Interreg. Visit Åland ser som bäst en
möjlighet att kunna agera som en huvudman
för projektet i samarbete med branschen.

Kontonummer på Ålandsbanken är
FI28 6601 0010 6794 47
Vårdö Marthaförening r.f
”Konto för Strömsgårdens boende”
Vårdö marthaförening r.f.
Riitta Johansson
ordförande

Visit Åland tar tacksamt emot tips, ideér
på intressanta och möjliga markområden.
Hör gärna av dig till

utveckling@visitaland.com eller på tel. 24 258.
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Med vänliga hälsningar, Teamet på Visit Åland

Skärtorsdagen
den 1 april 2021
OBS! kl. 15-17.30 OBS!
på marknadsplatsen i Vargata
Här hittar Du:
Rökt kyckling och gris
Ärtsoppa för avhämtning ( Se mer info i
församlingens infoblad, Gemensamt Ansvar )
Slaktgryn
Hemvete och surdegsfrallor
Ägg
Matbröd och bakverk
Påskbakelser
Gäddfärsbiffar och övrig fisk vi får tag i…
Påskuppsättningar
Stickat
M.m.
Vi uppmanar alla besökare att noga följa alla
förhållningsregler som vår regering ger oss. Vi lyder
givetvis myndigheterna om det kommer mera
restriktioner!
Välkomna!

7

DIGITALA ONLINETRÄFFAR MED FÖRETAGSAM SKÄRGÅRD!
Vi kommer hålla 8st online träffar under 2021. Vi kommer nu hålla det andra tillfället 14.4.2021
kl.10:00-11:00. Då berättar Kenneth Åkergård, Finansieringshandläggare, från Landskapsregeringen
om Skärgårdsstödet. Anmäl dig senast 13.4.2021 på adressen info@skargarden.ax,
så skickar vi videolänken till dig!
Boka redan in träff nummer fyra, 4.5 kl.10-11 i din kalender, då berättar Ålands näringsliv om
vad man skall tänka på när man startar eget.

VI SES ONLINE!

Aktuell info om coronapandemin Covid-19
finns på www.ahs.ax
Ålands hälso– och sjukvård

Coronatelefon
(covid-19 vårdfrågor)
018-535 313
Sjukvårdsupplysning
tel. 018-538 500
Allmänheten uppmanas
följa med utvecklingen och
följa givna direktiv.

TA DÅ KONTAKT MED FÖRETAGSAM SKÄRGÅRD
PÅ INFO@SKARGARDEN.AX
VI KOMMER ATT SKAPA EN PRODUKT

8

Vårdös huvudkontor
Nu i april fyller

Huvudkontoret 3 år!
Det firar jag genom att ge er

-30% rabatt på alla Schwarzkopf
produkter i lager, gäller i april så långt
lagret räcker.
Öppet enligt överenskommelse.
Jag kan även komma hem till dig om
du har svårt att komma till salongen.
Boka din tid på telefon 0408436153 eller
via min Facebooksida, Vårdös huvudkontor,
följ gärna den, där uppdaterar jag kontinuerligt med lediga tider, erbjudanden m.m.
Vi ses! / Malin Olofsson

Vårdös
huvudkontor

Inventering av amfibier i Ålands skärgård
Under april - juni kommer fil. mag. Tom Hoogesteger inventera förekomster av
grodor, paddor och vattenödlor i småvatten i Ålands skärgård för Nåtö biologiska
stations räkning. Inventeringarna kommer ske både dag och nattid.
Tom kör en svart Chevrolet Kalos med finländska
registernumret FHE-831. Om ni vill ha ytterligare
information, kontakta antingen Tom direkt på
tomhoogesteger@gmail.com eller
Nåtö biologiska station på 04573457457.

Befinner ni er i en konflikt och behöver hjälp att lösa den?
Vi på Ålands medlingsbyrå erbjuder frivillig, kostnadsfri och konfidentiell medling i brott och
tvister. Ni kan således mötas och diskutera er konflikt tillsammans med frivilliga medlare
under trygga former. Lösningen är er egen och kan skrivas ner i ett avtal.
Medling kan vara kompletterande till en rätttegång eller helt enkelt ett alternativ.
Även online-medling möjlig!

Mer info: www.medlingsbyran.ax /0457 343 35 13
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Det händer i församlingen i vår
Måndag till onsdag kl. 08.00 – 15.00 är Vårdö kyrka öppen för dig som vill komma in och slå dig ner,
be en bön eller bara reflektera en stund i lugn och ro. Kyrkan står för trygghet och stabilitet även i
orostider och därför håller vi kyrkan öppen men med hänsyn till gällande restriktioner. Vi ber dig
även att, särskilt vid köbildning, ta hänsyn till dina medmänniskor så att alla får möjlighet till sin stund.
Känner du dig sjuk eller har symtom så ber vi dig stanna hemma för din egen, dina medmänniskors och
personalens skull. Det är en prövande tid men tillsammans tar vi oss igenom detta.

Skärtorsdag
Långfredag
Påskdagen

Fredag
Söndag
Fredag
Fredag
Söndag

1.4 kl. 18.00
2.4 kl. 11.00
4.4 kl. 11.00

9.4
18.4
23.4
23.4

kl. 10.00
kl. 11.00
kl. 10.00
kl. 12.30

2.5 kl. 11.00

Kvällsmässa i Vårdö kyrka. Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund.
Gudstjänst i Vårdö kyrka. Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund.
Högmässa i Vårdö kyrka. Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund.
Begränsat antal deltagare, ring 0457 345 1967 om du önskar
delta i mässan på plats.
Småbarnsmusik i Vårdö församlingshem. Kati Juntunen.
Högmässa i Vårdö kyrka. Outi Laukkanen, Jenni Karlsson.
Småbarnsmusik i Vårdö församlingshem. Kati Juntunen.
Lunch i Vårdö församlingshem. Anmälan till pastorskansliet,
018 43930, senast onsdag 21.4.
Högmässa i Vårdö kyrka. Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund.

Med reservation för ändringar.

Prosteriets barnläger (21-23.6) och barnläger (12-14.7) ordnas på Lemböte lägergård.
Anmälan öppnas i april via Mariehamns församlings hemsida, www.mariehamnsforsamling.fi.

Insamlingen Gemensamt Ansvar
Skärtorsdag 1.4

kl. 15–17.30 Vårdömarknaden. Församlingen säljer bakverk och take-awaylunch i form av ärtsoppa. Vill du köpa hem av soppan behöver
du ha egna kärl med!
Även GA-ljus och lite annat smått och gott finns till försäljning.

I år har Gemensamt Ansvar officiella bakverk som kan köpas på Baka! i Kastelholm.
Köp till exempel en påse kokosbollar, kakor eller ett hemvetebröd med en hälsning till en vän eller granne! En del av intäkterna går till Gemensamt Ansvar. Finns det någon som du gärna skulle
träffa och dricka kaffe med, men just nu går det inte? Lämna en ätlig hälsning i postlådan eller ta
med till jobbet!
Gemensamt Ansvar-bordsljus finns att köpa vid Vårdöbutiken.
Ljusen är stöpta, med frivilliga krafter, av ljusrester från våra
kyrkor.
Pris mellan 2 och 5 euro beroende på storlek, betalas kontant
i sparbössan.
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Socialvården på Åland

Nu har vi öppet
för lunch och
take-away lunch

är samordnad from 1.1.2021
Socialvården på Åland samlas från och med 2021
under ett och samma tak. Kommunernas socialkanslier förs över till kommunalförbundet Kommunernas
socialtjänst, eller kort och gott KST (tidiare Ålands
omsorgssförbund).

alla vardagar kl. 11-14.00.
Ring tel. nr +358 457 3451 554

Från och med den 1 januari 2021 sköter KST service
inom bland annat:

till köket och boka
eller beställ på plats.

Vi sätter menyn
några dagar framåt på
Kallas SkärGårds facebook sida!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Om du inte är på facebook så kan vi
skicka menyn på sms till Dig.
Meddela i så fall om du vill ha sms.

Välkommen!
FOLKHÄLSANS

SOMMARSIMSKOLA
I SANDÖSUND
söker en

Tidigt stöd för barn och familj
Barnskydd
Faderskaps erkännanden
Avtal om vårdnad och umgänge
Medling i äktenskapsfrågor
Utkomststöd
Moderskapsunderstöd
Stöd för närståendevård (under 65 år)
Missbrukarvård
Våld i nära relationer
Handikappservice
Stöd för rörligheten
Färdtjänst
Specialomsorg

Fältarna, Tallbacken och Beroendemottagningen
blir också delar av KST.

en lekledare

Barnomsorgen (inklusive hemvårdsstödet) och
äldreomsorgen kommer fortsättningsvis att ordnas
av din hemkommun.

Du bör vara 15 år.

Du som redan är klient inom socialvården behöver
inte göra något. Ditt klientskap överförs automatiskt
till KST med stöd av lag. Om du har frågor or om ditt
klientskap och funderingar om hur det påverkas av
samordningen kan du vända dig till KST, kontaktuppgifter enligt nedan. Växeln hjälper dig till rätt
kontaktperson.
Kontaktuppgifter från och med 1.1.2021
Besöks– och
Skarpansvägen 30
postadress
22100 MARIEHAMN
Växeln
(018) 532 800
E-post
info@kst.ax
webbplats
www.kst.ax

Mer information och
ansökan senast 18.4.2021
till Folkhälsan i Vårdö r.f.
simombud Mia Påvals
Messenger eller sjokulla@aland.net

Kompetens
11

Smidighet

Trygghet

Beställning
av lunch:

Strömsgårdens

-kryssa i listan,
-skriv under,
-klipp ur
-lämna in den
till Centralköket

Salladsbord alla dagar utom soppdagar!
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Sign

boendes mattider:
Lunch
kl. 11.30
Middag kl. 16.00
Kvällsmål kl. 19.00

Obs! Viss reservation för förändringar i menyn beroende på tillgång på råvaror.

Torsdag

1

Fredag
Lördag
Söndag
Måndag

2
3
4
5

Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

6
7
8
9

Lördag
Söndag

10
11

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
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14
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Lördag
Söndag
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Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
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21
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Lördag
Söndag

24
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Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

26
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28
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30

Lördag
Söndag

1.5
2.5

Fisk– och skaldjurssoppa & dessert/frukt Skärtorsdag
Oxfilé med tillbehör (3 rätters)
Långfredag
Lammstek, gratäng & dessert
Påskafton
Abborrfiléer, potatis & dessert
Påskdagen
Kalvschnitzel med tillbehör & dessert
Annandag Påsk
Mald leverbiff, vitsås, potatis
Dagens fisk
Minestronesoppa & dessert
Köttbullar, potatis
Kycklingsås, ris/potatis
Ärtsoppa & dessert
Ugnskorv, mos
(D, Sk) Tacos
(S) Karré i ugn
Dagens fisk
Vegetarisk soppa & dessert
Paella
Fläsk, blodbröd/stuvade makaroner & dessert
Gryta, potatis & dessert
Lasagne
Schnitzel, vitlökssmör, mos
Dagens fisk
Korvsoppa & frukt/dessert
Buffé
Laxfrestelse & dessert
Dillkött potatis & dessert
Pasta Carbonara
Pannbiff, lök, potatis
Dagens fisk
Pizzasoppa & dessert
(D, Sk) Gröt (S) Korvstroganoff
Valborgsmässoafton
Fiskbord & dessert
Fylld grisrulle gräddsås, potatis & dessert
12

Smaklig måltid!

